
Kvakks alve 4 n.rrnal i stikk
DTBATT

otto Bjelland, Stavanger

AFTENBLADEIS 0PPSIAG i det siste om
Robert O. Young og syre.base dietten er
en studie i usaklighet. I artikkelen blir
det påstått atYoung forkaster hele den
medisinske vitenskap og at han opp
fordrer folk til uten videre å kaste skole
medisinene sine. Hele foredraget hans i
Stavanger ertatt opp på band. Og såvidt
jeg kan se er der ikke saklig grunnlag
for å si at han påstår at hele den medi-
sinske vitenskap bør forkastes eller at
folk generelt bør kaste medisinene
sine. At han påstar at en person med
lavt stoffskifte bør giøre det, er ikke det
samme som at alle bør gjøre det uansett
lidelse.

Aftenbladet gar ut på lederplass med
det helt tunge skytset. Young er en
bløftnaker, lurendreier og kvakksal-
ver. Det blir påstått at han er dømt for
kvakksalveri. For det første er det egen-
tlig diskutabelt om han er dømt. I opp
slaget 28. april står det <Youngble ikke
dømt, og saken er protokollert som av-
visb.

Hva var så grundaget for anklagen?

Jo - hold dere fast Han hadde stukket
noen personer i fingertuppen for å å
fram noen bloddråper og studere dem i
mikroskop. Deretter hadde han anbe-
falt dem å spise mer gtønnsaker,
mindre kjøtt, kornprodukt, sukker og
melkeprodukt, og ta noen midler som
reduserer syreinnholdet i liroppsvæs-
kene fort.

DETTE ER ET BEHANDLINGSOPPLEGG som
har hjulpet et stort antall mennesker
fra alvorlige sykdommer. Ikke bare
Young og Frøystad, men et stort antall
alternatirrmedisinere kan bekrefte at et
basisk kosthold er gunstig for helsen.

0MSTRIDT: Robert 0. Young hevder han kan forebygge og kurere mangle alvorlige
sykdommer. Her fra hans foredrag i Stavanger Forum.nylig. (Foto: Jon lngemundsen)

Den norske legen l(nut Flytlie og den
danske ernæringsekspeften Frede
Damgard kan bekrefte dette.

Og kan Aftenbladet dokumentere at
noen hartatt skade avågå på opplegget
til Younfl Det finnes ingen slik doku-
mentasjon. Hvor er da grunnlaget for å
gå så sterkt ut mot ham?

Iege Pernille Nylehn giorde et helh-
jertet forsøk i Aftenbladet 20. mai på å
latterliggjøre ham. Hun postulerer at
Youngoperererer i sin egen eventyrver-
den som lite har med virkeligheten å

lkke bare Young og Frøystad,
men et stort antall
a lternativmed isi nere ka n

bekrefte at et basisk kosthold
er gunstig for helsen.

gjøre. Kan det da tenkes at det finnes
sannheter om syre/base balansen og
om blodet som ikke blir dekket på dok-
torskolen?Jeg blir skeptisk når Nylehn
ikke ser ut til å ha forstått en så elemen-
tær ting som at det er forskjell på ph
-verdiene i blodet og verdiene i spyn,
urin og liroppsvev. Enhver kan konsta-
tere det ved å gå på apoteket, kjøpe seg
ph - strips , måle urin og spylt og bek-
refte atph-verdiene går opp ved å gå på
Youngkuren.

SANDø PASTAR at det ikke finnes viten-
skapelig belegg for at overforsuring av
licoppen fører til sykdom. Dette er ikke
sant. Til og med National Institutes of
Health' offentlige publikasjon <Me
dline Plus> i USA slår fast at overforsur-
ing er farlig. Og det finnes en rekke for-
skningsstudier som bekrefter at aci-
dose fører til sykdom. cå inn på hq//
articlesof health.blogspot.com


